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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Διαχείριση της μετανάστευσης: Η Επιτροπή βάζει τέλος στις καθυστερήσεις για τη
μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου
2. Η Μπρέντα αναδείχθηκε νικήτρια του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2019, επειδή έγινε
πιο προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία
3. Η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να προετοιμάσουν το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας
σχετικά με έναν σύγχρονο, ισορροπημένο και δίκαιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον.
4. Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση να συνεχιστεί η δράση για
την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων
5. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Η ΕΕ εντείνει τη δράση κατά της παραπληροφόρησης
6. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: ανάπτυξη, αλληλεγγύη και ασφάλεια στην Ευρώπη
και πέραν αυτής - επετεύχθη προσωρινή συμφωνία
7. Η Επιτροπή παρουσιάζει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του
ευρώ
8. Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ εντείνει τη δράση της κατά της παραπληροφόρησης
9. Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου, πρόσβαση στην
κοινωνική προστασία: ο αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και η επίτροπος κ. Τίσεν
χαιρετίζουν τις συμφωνίες των κρατών μελών
10. Η επίτροπος κ. Γκάμπριελ συγχαίρει τους πρώτους 2 800 δήμους που έλαβαν τα κουπόνια
WiFi4EU
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11. Η Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη δράσεων με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς σε κορυφαία θέση στην πολιτική ατζέντα
12. Συνεργασία των κρατών μελών και της Επιτροπής για την προώθηση της τεχνητής
νοημοσύνης «με τη σφραγίδα της Ευρώπης»
13. Η Επιτροπή παρουσιάζει την απάντησή της στον αντισημιτισμό, καθώς και έρευνα που
δείχνει ότι ο αντισημιτισμός είναι σε άνοδο στην ΕΕ
14. Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε
κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη

συμφωνία για την ενίσχυση της

15. ΦΠΑ: Ανακοινώθηκαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες για το ηλεκτρονικό
εμπόριο, στις οποίες περιλαμβάνεται ένας νέος ρόλος για τις διαδικτυακές αγορές στην
καταπολέμηση της
16. Μια Ευρώπη που προστατεύει: έκκληση της Επιτροπής να καταβληθούν περισσότερες
προσπάθειες για να διασφαλιστεί η έγκριση των προτάσεων για την ασφάλεια
17. Μια Ευρώπη που σας ακούει: Διάλογοι με τους πολίτες και διαβουλεύσεις με τους πολίτες
18. Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση αυστηρότερων κανόνων
για να τεθεί ένα τέλος στη δράση των κυβερνοεγκληματιών
19. Στην τελική ευθεία η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας για να τεθεί σε ισχύ τον
Φεβρουάριο του 2019
20. rescEU: η Επιτροπή χαιρετίζει προσωρινή συμφωνία για την ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας της ΕΕ
21. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υφίσταται ενίσχυση στην παράταση της
σύμβασης παραχώρησης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών αξίας 1,1 δισ. ευρώ
22. Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να διευκολύνουν την
πρόσβαση σε διαδικτυακό ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο σε διασυνοριακό επίπεδο
23. Η ΕΕ εντείνει τη στήριξη προς την Αιθιοπία: βοήθεια έκτακτης ανάγκης στους πρόσφυγες,
τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας και για την αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών
24. Η Επιτροπή προτείνει παράταση της ισοδυναμίας για τους ελβετικούς τόπους
διαπραγμάτευσης μετοχών κατά έξι μήνες
25. Τραπεζική Ένωση: συμφωνία σχετικά με μέτρα αποτροπής της συσσώρευσης μη
εξυπηρετούμενων δανείων
26. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει μειώσεις στις προσαυξήσεις για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την συμπαραγωγή, σε ενεργοβόρες
επιχειρήσεις της Ελλάδας
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27. Ένωση ασφάλειας: συμφωνία για την πάταξη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών
αγαθών
28. Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ: H δεύτερη επανεξέταση δείχνει
βελτιώσεις, αλλά πρέπει να διοριστεί μόνιμος διαμεσολαβητής πριν από τις 28
Φεβρουαρίου 2019
29. Μη αμοιβαιότητα των θεωρήσεων: Η Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο και τις εξελίξεις
30. Επενδύσεις 405 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης μέσα από τα
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία
31. Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης σε
συγκεκριμένους τομείς για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία
32. Η συμφωνία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων θα προστατεύει όλους τους γεωργούς της ΕΕ
33. Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση
των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
34. Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: H Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για
φθηνότερες διασυνοριακές πληρωμές και δικαιότερες μετατροπές νομισμάτων
35. Πλαστικά μίας χρήσης: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη φιλόδοξη
συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων
36. Η ΕΕ εντείνει τη δράση της στο πλαίσιο του ΠΟΕ κατά της αναγκαστικής μεταφοράς
τεχνολογίας που επιβάλλει η Κίνα
37. Μετανάστευση και σύνορα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί 305 εκατ. ευρώ επιπλέον στα
κράτη μέλη υπό πίεση
38. Τακτικό Ευρωβαρόμετρο, φθινόπωρο 2018: Θετική εικόνα για την ΕΕ έχουν οι
περισσότεροι πολίτες πριν από τις ευρωεκλογές
39. Νέοι κανόνες της ΕΕ τίθενται σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου, για να εξαλειφθούν τα βασικά
κενά που χρησιμοποιούνται για την εταιρική φοροαποφυγή
40. Το ευρώ γιορτάζει τα 20ά του γενέθλια
________________________________________________________________________________
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Διαχείριση της μετανάστευσης: Η Επιτροπή βάζει τέλος στις καθυστερήσεις για τη
μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εδραιώσουν τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε, εγκρίνοντας τις
εκκρεμείς προτάσεις μεταρρύθμισης.
Η συνολική προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση έχει αποδώσει καρπούς σε όλα τα μέτωπα:
βαθύτερη συνεργασία με χώρες εταίρους· καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων· και
αποτελεσματικότερα εργαλεία για τη διαχείριση της μετανάστευσης στο εσωτερικό της ΕΕ. Τώρα,
που οι παράτυπες αφίξεις έχουν μειωθεί στα προ της κρίσης επίπεδα, είναι η κατάλληλη στιγμή
για να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες αδυναμίες. Πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες σε
επιχειρησιακό επίπεδο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ενώ τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα πρέπει να ολοκληρώσουν ταχέως τη μεταρρύθμιση της ΕΕ για το άσυλο, και
ειδικότερα να εγκρίνουν, πριν από τις ευρωεκλογές του επόμενου έτους, τις 5 προτάσεις επί των
οποίων υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6627_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση: Διαχείριση της μετανάστευσης ως προς όλες τις πτυχές της
Παράρτημα
Ευρωβαρόμετρο για τον χώρο Σένγκεν
MEMO: Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη μετανάστευση - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικά δελτία:
Διαδρομή της δυτικής Μεσογείου
Διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου
Μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
Κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις
Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής
Κανονισμός σχετικά με τον οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο
Κανονισμός Eurodac
Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση
Κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου
Μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
Αναδιατυπωμένη οδηγία για τις επιστροφές
________________________________________________________________________________
Η Μπρέντα αναδείχθηκε νικήτρια του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2019, επειδή έγινε πιο
προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2018
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Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2019 απονέμεται στην ολλανδική πόλη Μπρέντα, επειδή, χάρη
στις συνεχείς βελτιώσεις της, διευκόλυνε τη ζωή των ατόμων με αναπηρία.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην τελετή απονομής του Βραβείου
Προσβάσιμης Πόλης, στις Βρυξέλλες. Η Μπρέντα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις ευρωπαϊκές —
και όχι μόνο— πόλεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
Κατά την τελετή απονομής, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και
Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε τα εξής: «Υπερβολικά συχνά, τα
άτομα με αναπηρία αισθάνονται απομονωμένα, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιους
χώρους ή σε μέσα μεταφοράς. Στην Μπρέντα, οι δημόσιοι χώροι που χρησιμοποιούνται
καθημερινά, όπως πάρκα και καταστήματα, είναι προσβάσιμοι σε όλους. Οι ψηφιακές
τεχνολογίες εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να μετακινούνται χρησιμοποιώντας τα
δημόσια μέσα μεταφοράς. Μάλιστα, οι επενδύσεις που πραγματοποίησε η Μπρέντα απέδωσαν.
Ο τουρισμός ανθεί, καθώς η πόλη είναι προσηλωμένη στην εξασφάλιση της ένταξης. Στο άμεσο
μέλλον, η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα θα συμπληρώσει τις προσπάθειες της
Μπρέντα, θεσπίζοντας ευρωπαϊκά πρότυπα προσβασιμότητας για βασικά προϊόντα και
υπηρεσίες. Οι συνδυασμένες προσπάθειές μας σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν
αλλάξει τα δεδομένα για περισσότερους από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους με αναπηρία.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6630_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Προσβάσιμη έκδοση του παρόντος δελτίου Τύπου διατίθεται εδώ
Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2019
Διάσκεψη 2018 για την ευρωπαϊκή ημέρα ατόμων με αναπηρία
Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2010-2020
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βασικά προϊόντα και υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ: Δήλωση της
επιτρόπου κ. Τίσεν μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει να καταστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περισσότερο
προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να προετοιμάσουν το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας
σχετικά με έναν σύγχρονο, ισορροπημένο και δίκαιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή
προβαίνει σε απολογισμό της ενθαρρυντικής προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στις
διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και απευθύνει
έκκληση στους ηγέτες να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική.
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Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13-14 Δεκεμβρίου είναι μια κρίσιμη στιγμή για να
εδραιωθεί η ικανοποιητική πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί και να δοθούν κατευθύνσεις
σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού πλαισίου. Σκοπός της σημερινής
ανακοίνωσης είναι να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των ηγετών.
Στις 2 Μαΐου, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για έναν σύγχρονο, ισορροπημένο και δίκαιο
προϋπολογισμό με σκοπό την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρώπης, όπως καθορίστηκαν
από τους ηγέτες στην Μπρατισλάβα το 2016 και στη Ρώμη το 2017. Αμέσως μετά την πρόταση
ακολούθησαν νομοθετικές προτάσεις για τα 37 τομεακά προγράμματα τα οποία εντάσσονται
στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Με τις προτάσεις αυτές ως ισχυρή βάση, οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών προχώρησαν με πολύ καλό ρυθμό, τόσο υπό τη
βουλγαρική όσο και υπό την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6631_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο (4 Δεκεμβρίου 2018)
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με έναν μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό για τις προτεραιότητες της Ευρώπης» (4 Δεκεμβρίου 2018)
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 για τον επόμενο
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρώπης
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον
________________________________________________________________________________
Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση να συνεχιστεί η δράση για την
εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2018
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη δεύτερη έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο που
έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 2015, η έκθεση επισημαίνει τις κύριες
τάσεις στην εμπορία ανθρώπων και περιγράφει τις εναπομένουσες προκλήσεις που πρέπει να
αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα η ΕΕ και τα κράτη μέλη.
Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος,
δήλωσε: «Όπως γίνεται φανερό από τη σημερινή έκθεση, μόνο με τη συνεργασία θα μπορέσουμε
να παράσχουμε προστασία και να αποτρέψουμε, εν τέλει, την εμπορία ανθρώπων. Παρά την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ορισμένους τομείς, είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί τέλος στη
νοοτροπία της ατιμωρησίας των προσώπων που διαπράττουν εγκληματικές και βίαιες πράξεις. Οι
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με εθνικές και διεθνικές πρακτικές που περιλαμβάνονται στη
σημερινή έκθεση δείχνουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε, η δε Επιτροπή είναι έτοιμη
να προσφέρει στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6639_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες
Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στις ενέργειες για την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων (2018)
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής
Μελέτη: Συλλογή δεδομένων για την εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ
Ιστότοπος της Επιτροπής: Μαζί για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
________________________________________________________________________________
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Η ΕΕ εντείνει τη δράση κατά της παραπληροφόρησης
Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2018
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Τι έχει κάνει η ΕΕ μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης;
Παραπληροφόρηση - δηλαδή επαληθεύσιμα ψευδής ή παραπλανητική πληροφορία που
δημιουργείται, παρουσιάζεται και διαδίδεται με σκοπό το οικονομικό κέρδος ή τη σκόπιμη
παραπλάνηση του κοινού - στρεβλώνει τον δημόσιο διάλογο, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των
πολιτών στους θεσμούς και τα μέσα ενημέρωσης, και οδηγεί μέχρι και στην αποσταθεροποίηση
δημοκρατικών διαδικασιών, όπως οι εκλογές. Το 73 % των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ
ανησυχεί για την παραπληροφόρηση κατά τις προεκλογικές περιόδους. Δεδομένης της
διασυνοριακής της διάστασης, οι αρνητικές επιπτώσεις της παραπληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση απαιτούν συντονισμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, ώστε να αντιμετωπιστεί η
πρόκληση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης
Δελτίο Τύπου Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ εντείνει τη δράση κατά της παραπληροφόρησης
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης
Ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή
προσέγγιση
Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της ανακοίνωσης του Απριλίου
Ιστότοπος EU vs disinfo
________________________________________________________________________________
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: ανάπτυξη, αλληλεγγύη και ασφάλεια στην Ευρώπη και
πέραν αυτής - επετεύχθη προσωρινή συμφωνία
Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2018
Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια αποφασιστικού τριμερούς διαλόγου, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής, κατέληξαν σε προσωρινή
συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019.
Η εν λόγω συμφωνία θα επιβεβαιωθεί την επόμενη εβδομάδα, κατά την τελευταία σύνοδο
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να
επενδύει κονδύλια στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, στην έρευνα και στην καινοτομία, στους
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σπουδαστές και στους νέους - δηλαδή, στις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Σύμφωνα με
τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2018, η αποτελεσματική
διαχείριση της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης θα εξακολουθήσει
επίσης να αποτελεί προτεραιότητα στον προϋπολογισμό του 2019.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019: Η Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό που
εστιάζεται στη συνέχεια και την επίτευξη αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη, την
αλληλεγγύη και την ασφάλεια (23 Μαΐου 2018)
Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019: Ερωτήσεις και απαντήσεις (23 Μαΐου 2018)
Πρόταση της Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027: η Επιτροπή
προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και
υπερασπίζεται τους πολίτες της (2 Μαΐου 2018)
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή παρουσιάζει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του
ευρώ
Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2018
Ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της συνόδου κορυφής για το ευρώ τον
Δεκέμβριο, η Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για να ενισχυθεί ο ρόλος του ευρώ σε έναν
μεταβαλλόμενο κόσμο.
Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2018, ο πρόεδρος Γιούνκερ
υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του ευρώ και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το ενιαίο
νόμισμα μπορεί να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του στη διεθνή σκηνή. Υποστηριζόμενο από
τις επικείμενες αποφάσεις για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, το ευρώ
πρέπει να αναπτύξει τον παγκόσμιο ρόλο του και να προβάλει πλήρως την πολιτική, οικονομική
και χρηματοπιστωτική βαρύτητα της ευρωζώνης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σε ανακοίνωση
περιγράφει σήμερα τα οφέλη από μια τέτοια ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ για την ΕΕ
και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, και προτείνει πρωτοβουλίες με στόχο να ενισχυθεί ο
ρόλος του ενιαίου νομίσματος. Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, η Επιτροπή ενέκρινε μια
σύσταση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ στον τομέα της ενέργειας, προωθώντας την
ευρύτερη χρήση του ευρώ στον στρατηγικό αυτό τομέα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6643_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα Προς έναν ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ
Ενημερωτικό δελτίο Η Επιτροπή παρουσιάζει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση του παγκόσμιου
ρόλου του ευρώ
Ανακοίνωση: Προς έναν ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ στον τομέα της ενέργειας
Ζώνη του ευρώ
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Τραπεζική ένωση
Ένωση κεφαλαιαγορών
________________________________________________________________________________

Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ εντείνει τη δράση της κατά της παραπληροφόρησης
Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2018
Προκειμένου να προστατευθούν τα δημοκρατικά καθεστώτα και τους δημόσιους διαλόγους
ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, καθώς και των εθνικών και τοπικών εκλογών που θα
πραγματοποιηθούν στα κράτη μέλη έως το 2020, η ΕΕ παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για
την επίσπευση των προσπαθειών με σκοπό την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στην
Ευρώπη και πέραν αυτής.
Μετά τον απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και σε συνέχεια του
αιτήματος των Ευρωπαίων ηγετών τον Ιούνιο του 2018 για την προστασία των δημοκρατικών
καθεστώτων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος καθορίζουν
συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, στα οποία περιλαμβάνονται
η δημιουργία συστήματος ταχείας ειδοποίησης και η στενή παρακολούθηση της εφαρμογής του
κώδικα δεοντολογίας που υπογράφηκε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Το σχέδιο δράσης
προβλέπει επίσης αύξηση των πόρων που διατίθενται γι' αυτόν τον σκοπό.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις - η ΕΕ εντείνει τη δράση της κατά της
παραπληροφόρησης
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης
Ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή
προσέγγιση
Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της ανακοίνωσης του Απριλίου
Ιστότοπος EU vs disinfo
Κώδικας δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης και χάρτες
πορείας για την εφαρμογή του
Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τη δημοκρατία και τις εκλογές
________________________________________________________________________________
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου, πρόσβαση στην
κοινωνική προστασία: ο αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και η επίτροπος κ. Τίσεν χαιρετίζουν
τις συμφωνίες των κρατών μελών
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2018
Στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, τα κράτη μέλη
υιοθέτησαν σήμερα μια γενική προσέγγιση τόσο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όσο και για
την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.
Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης επί μιας σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση
στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Ο κ. Βάλντις
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Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση
Κεφαλαιαγορών, και η επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, κ. Mαριάν Τίσεν, χαιρέτισαν τις συμφωνίες με την
ακόλουθη δήλωση:
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6662_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου EPSCO της 6ης Δεκεμβρίου
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και για την
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Προς μια κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού με δίκαιους όρους: Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Πρόσβαση στην κοινωνική
προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή παίρνει πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων
από καρκινογόνες χημικές ουσίες
Ενημερωτικό δελτίο: Κοινωνικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της Επιτροπής Γιούνκερ
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις
κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
________________________________________________________________________________
Η επίτροπος κ. Γκάμπριελ συγχαίρει τους πρώτους 2 800 δήμους που έλαβαν τα κουπόνια
WiFi4EU
Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων WiFi4EU η οποία διήρκεσε από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου. Επιλέχθηκαν 2 800 δήμοι
για να λάβουν κουπόνια WiFi4EU αξίας 15 000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της
παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ. Οι επιλεγμένοι δήμοι θα μπορούν να
δημιουργήσουν σημεία ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, π.χ. δημαρχεία,
βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες ή άλλους χώρους δημόσιου συμφέροντος.
Η Μαρίγια Γκάμπριελ, επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, εξέφρασε
την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση με την ακόλουθη δήλωση:
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6704_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων WiFi4EU
μπορείτε να βρείτε εδώ.
Περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία υπάρχουν εδώ, καθώς και στο
ενημερωτικό δελτίο.
________________________________________________________________________________
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Η Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη δράσεων με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
σε κορυφαία θέση στην πολιτική ατζέντα
Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2018
Η Επιτροπή, κλείνοντας το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 στη διάσκεψη
#EuropeForCulture στη Βιέννη, ανακοίνωσε σήμερα σειρά δράσεων για την πολιτιστική
κληρονομιά.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, πάνω από 6,2
εκατομμύρια άτομα συμμετείχαν σε περισσότερες από 11.700 εκδηλώσεις σε 37 χώρες. Η
Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Έτους θα διαρκέσει και
πέρα από το 2018, παρουσίασε σήμερα 60 δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση και την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μακροπρόθεσμα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6661_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Πολιτιστική Κληρονομιά
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Πολιτιστική Κληρονομιά
Ενημερωτικό δελτίο για την δρομολόγηση της εφαρμογής Cultural Gems
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή Cultural Gems
________________________________________________________________________________
Συνεργασία των κρατών μελών και της Επιτροπής για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης
«με τη σφραγίδα της Ευρώπης»
Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2018
Η Επιτροπή, στη συνέχεια της ανακοίνωσης της στρατηγικής της για την τεχνητή νοημοσύνη
(AI/ΤΝ), η οποία εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2018, παρουσιάζει σήμερα ένα συντονισμένο σχέδιο
που εκπονήθηκε από κοινού με τα κράτη μέλη για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης
της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.
Το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις βασικούς
τομείς: αύξηση των επενδύσεων, διάθεση περισσότερων δεδομένων, προώθηση του ταλέντου
και διασφάλιση της εμπιστοσύνης. Η ενίσχυση του συντονισμού είναι ουσιαστική προκειμένου η
Ευρώπη να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως περιοχή για την ανάπτυξη και τη χρήση
πρωτοποριακής, ηθικής και ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Coordinated plan on Artificial Intelligence (AI) Communication
Ε&Α για το συντονισμένο σχέδιο
Ενημερωτικό δελτίο για την τεχνητή νοημοσύνη
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Περισσότερα για τη διάθεση 66 εκατ. ευρώ για κόμβους ρομποτικής
Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση, «Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» (Απρίλιος)
Δελτίο Τύπου: ομάδα εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη (Μάρτιος)
Ε&Α Ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη
Δήλωση συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη
Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνητή νοημοσύνη
________________________________________________________________________________

Η Επιτροπή παρουσιάζει την απάντησή της στον αντισημιτισμό, καθώς και έρευνα που δείχνει
ότι ο αντισημιτισμός είναι σε άνοδο στην ΕΕ
Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2018
Σήμερα, η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε νέα έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία 9 στους 10 Εβραίους της Ευρώπης αισθάνονται ότι ο
αντισημιτισμός έχει αυξηθεί κατά την τελευταία πενταετία.
Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
σχετικά με τον αντισημιτισμό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Το 85 % των Εβραίων της Ευρώπης
θεωρούν τον αντισημιτισμό το μεγαλύτερο κοινωνικό ή πολιτικό πρόβλημα στην πατρίδα τους.
Άλλα στοιχεία, μεταξύ άλλων, δείχνουν ότι ο αντισημιτισμός είναι ευρέως διαδεδομένος και
επηρεάζει την καθημερινή ζωή των Εβραίων σε ολόκληρη την ΕΕ:
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6724_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση και δελτίο Τύπου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τον αντισημιτισμό
Διαδικτυακή μετάδοση της παρουσίασης της έρευνας στο Συμβούλιο
Δήλωση σχετικά με τη Δήλωση του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού
Δράσεις της ΕΕ κατά του αντισημιτισμού
________________________________________________________________________________
Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας
στην Ευρώπη
Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν απόψε σε
πολιτική συμφωνία σχετικά με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία ενισχύει
την εντολή του οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (Οργανισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ENISA), με σκοπό την καλύτερη
στήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και κυβερνοεπιθέσεων. Η πράξη
θεσπίζει επίσης ένα ενωσιακό πλαίσιο για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας
έτσι την κυβερνοασφάλεια των επιγραμμικών υπηρεσιών και των καταναλωτικών συσκευών.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
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Δελτίο Τύπου – Κατάσταση της Ένωσης 2017 – Κυβερνοασφάλεια: Η Επιτροπή αναβαθμίζει την
απόκρισή της στις κυβερνοεπιθέσεις
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον ENISA και το πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση της
κυβερνοασφάλειας
Όλα τα έγγραφα σχετικά με τη δέσμη μέτρων
________________________________________________________________________________

ΦΠΑ: Ανακοινώθηκαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο,
στις οποίες περιλαμβάνεται ένας νέος ρόλος για τις διαδικτυακές αγορές στην καταπολέμηση
της φορολογικής απάτης
Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2018
Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα νέα λεπτομερή μέτρα που θα προλειάνουν το έδαφος για την
ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες για τον ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας) στο
ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίοι αρχίζουν να ισχύουν τον Ιανουάριο του 2021.
Με τους κανόνες που ανακοινώθηκαν σήμερα καθορίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για να
διασφαλιστεί ότι οι διαδικτυακές αγορές μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους στην καταπολέμηση
της φορολογικής απάτης και για να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που
πωλούν αγαθά μέσω του διαδικτύου.
Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μέρος της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για
την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ για
τις διαδικτυακές πωλήσεις, και αναμένεται να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακτήσουν τα
φορολογικά έσοδα ύψους 5 δισ. EUR που χάνονται σε αυτόν τον τομέα κάθε έτος, ποσό που
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 7 δισ. EUR έως το 2020.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6732_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ιστοσελίδα της ΓΔ TAXUD σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία περιλαμβάνει
νομικά κείμενα
Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2017 σχετικά με τον ΦΠΑ για το
ηλεκτρονικό εμπόριο
Ε&Α σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ
Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ — Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ
Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά
Ψηφιακή ενιαία αγορά - Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο
________________________________________________________________________________
Μια Ευρώπη που προστατεύει: έκκληση της Επιτροπής να καταβληθούν περισσότερες
προσπάθειες για να διασφαλιστεί η έγκριση των προτάσεων για την ασφάλεια
Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2018
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Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την
οικοδόμηση πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας μετά το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Οκτωβρίου.
Επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για την αφαίρεση του διαδικτυακού
τρομοκρατικού περιεχομένου και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εντείνουν τις
προσπάθειές τους για την επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά όλες τις εκκρεμείς προτάσεις
στον τομέα της ασφάλειας εν όψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του
2019.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6736_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Μια Ευρώπη που προστατεύει
Ανακοίνωση: 17η έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας
Παράρτημα
________________________________________________________________________________
Μια Ευρώπη που σας ακούει: Διάλογοι με τους πολίτες και διαβουλεύσεις με τους πολίτες
Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2018
Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα
μια έκθεση προόδου για τους διαλόγους με τους πολίτες και τις διαβουλεύσεις με τους πολίτες.
Η έκθεση βασίζεται σε συνεισφορές από τους πολίτες και θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις των
ηγετών της ΕΕ στις 13-14 Δεκεμβρίου 2018. Από την αρχή της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ,
160 000 πολίτες όλων των εθνικοτήτων, ηλικιών, φυλών, θρησκειών και από ολόκληρο το
πολιτικό φάσμα έχουν λάβει μέρος σε πάνω από 1 200 διαλόγους με τη μορφή δημόσιων
συζητήσεων σε δημαρχεία, πανεπιστήμια, εργοστάσια και άλλους χώρους σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το μήνυμα των πολιτών είναι ηχηρό: Οι Ευρωπαίοι θέλουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση
του μέλλοντος της Ένωσης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6739_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση προόδου για τους διαλόγους με τους πολίτες και τις διαβουλεύσεις με τους πολίτες
Διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης
Φυλλάδιο: Διάλογοι με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το μέλλον της Ευρώπης
Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης
________________________________________________________________________________
Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση αυστηρότερων κανόνων για
να τεθεί ένα τέλος στη δράση των κυβερνοεγκληματιών
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Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά
με την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση των κανόνων καταπολέμησης της απάτης και της
πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών - όπως οι τραπεζικές
κάρτες, οι επιταγές, τα κινητά τηλέφωνα και τα εικονικά νομίσματα.
Σημαντικό στοιχείο της αναβαθμισμένης απόκρισης της ΕΕ στο κυβερνοέγκλημα είναι το γεγονός
ότι οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην πάταξη των κυβερνοεγκληματιών
παρέχοντας, παράλληλα, καλύτερη συνδρομή στα θύματα απάτης που αφορά ηλεκτρονικές
πληρωμές.
Επικροτώντας τη συμφωνία, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Δημιουργούμε μια ασφαλέστερη
Ευρώπη για τους πολίτες μας - τόσο εκτός όσο και εντός του διαδικτύου - και σήμερα υλοποιούμε
τη δέσμευση αυτή. Οι νέοι κανόνες θα μας βοηθήσουν στην πάταξη όσων κλέβουν τους πολίτες
μας μέσω απάτης στο διαδίκτυο και στην εξασφάλιση καλύτερης προστασίας για τους πολίτες
μας».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6758_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα
πληρωμής πλην των μετρητών
Δελτίο Τύπου: Κατάσταση της Ένωσης 2017 – Κυβερνοασφάλεια: Η Επιτροπή αναβαθμίζει την
απόκριση της ΕΕ στις κυβερνοεπιθέσεις
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κατάσταση της Ένωσης 2017: Η Επιτροπή αναβαθμίζει την απόκρισή
της στις κυβερνοεπιθέσεις
________________________________________________________________________________
Στην τελική ευθεία η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας για να τεθεί σε ισχύ τον Φεβρουάριο
του 2019
Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης και
της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή είναι η πρώτη συμφωνία στην
ιστορία που περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Η εν λόγω
εμπορική συμφωνία θα δημιουργήσει μια ανοικτή ζώνη εμπορικών συναλλαγών η οποία θα
καλύπτει 635 εκατομμύρια άτομα και σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ. Η
συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης είναι η πρώτη στα χρονικά διμερής συμφωνίαπλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6749_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης
Ειδικός δικτυακός τόπος που περιλαμβάνει θεματικά ενημερωτικά δελτία, το κείμενο της
εμπορικής συμφωνίας, μαρτυρίες εξαγωγέων και έναν διαδραστικό χάρτη των επιχειρήσεων της
ΕΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπωνία
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ σχετικά με τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης
________________________________________________________________________________
rescEU: η Επιτροπή χαιρετίζει προσωρινή συμφωνία για την ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας της ΕΕ
Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν σήμερα ουσιαστικά
βήματα για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με το σχέδιο ενίσχυσης της αντίδρασης
της πολιτικής προστασίας της ΕΕ σε καταστροφές (rescEU).
Τα τελευταία χρόνια, πολυάριθμες φυσικές καταστροφές έπληξαν όλες τις περιοχές της ΕΕ,
προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και ζημιές δισεκατομμυρίων σε υποδομές. Το rescEU θα
ενισχύσει τον υπάρχοντα μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, με σκοπό την καλύτερη
προστασία των πολιτών. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί μία νέα ευρωπαϊκή εφεδρεία
ικανοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης, ειδικές αντλίες νερού,
ομάδες έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον, κινητά νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες
έκτακτης ανάγκης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6766_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
MEMO - rescEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της διαχείρισης καταστροφών
από την ΕΕ: Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο - rescEU: Μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή συλλογική αντίδραση στις
καταστροφές
________________________________________________________________________________
Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υφίσταται ενίσχυση στην παράταση της
σύμβασης παραχώρησης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών αξίας 1,1 δισ. ευρώ
Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, επέτρεψε στην
Ελλάδα να παρατείνει για 20 χρόνια τη σύμβαση παραχώρησης που έχει ανατεθεί στην εταιρεία
ΔΑΑ για την εκμετάλλευση του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών. Το τίμημα που θα καταβάλει η ΔΑΑ
για την παράταση τηρεί τους όρους της αγοράς και, ως εκ τούτου, η ΔΑΑ δεν λαμβάνει
αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα ή ενίσχυση.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6785_el.pdf
________________________________________________________________________________
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Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να διευκολύνουν την
πρόσβαση σε διαδικτυακό ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο σε διασυνοριακό επίπεδο
Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2018
Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία
περί πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα.
Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν
ορισμένα προγράμματα σε ζωντανή ή ετεροχρονισμένη τηλεοπτική μετάδοση μέσω του
διαδικτύου, και θα απλουστεύσουν τη διανομή περισσότερων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών μέσω των φορέων αναμετάδοσης. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα
προς μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6541_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Ενημερωτικό δελτίο: Βελτίωση της πρόσβασης σε οπτικοακουστικά προγράμματα σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση: στοιχεία και αριθμοί
Δελτίο Τύπου: η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ εντείνει τη στήριξη προς την Αιθιοπία: βοήθεια έκτακτης ανάγκης στους πρόσφυγες, τους
εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018
Η ΕΕ ανακοινώνει νέα δέσμη ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στην
Αιθιοπία.
Σε επίσημη επίσκεψη στην Αιθιοπία, ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης
Κρίσεων, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ανακοίνωσε σήμερα τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας
ύψους 89 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2019. Ο Επίτροπος επισκέπτεται έργα ανθρωπιστικής
βοήθειας της ΕΕ στη σομαλική περιφέρεια της Ανατολικής Αιθιοπίας όπου πολλοί άνθρωποι
έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6773_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο — Ανθρωπιστική βοήθεια στην Αιθιοπία
Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Στυλιανίδη στην Αιθιοπία (Δεκέμβριος 2018)
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή προτείνει παράταση της
διαπραγμάτευσης μετοχών κατά έξι μήνες

ισοδυναμίας
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Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να παραταθεί κατά έξι μήνες η απόφαση για την αναγνώριση
των τόπων διαπραγμάτευσης στην Ελβετία ως επιλέξιμων προς συμμόρφωση με την υποχρέωση
διαπραγμάτευσης για μετοχές, η οποία καθορίζεται στην οδηγία και τον κανονισμό για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων.
Με την έγκριση του μέτρου αυτού θα διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις και οι αγορές θα
συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και χωρίς διαταραχές μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η
Επιτροπή, πριν προτείνει παράταση της ισοδυναμίας για τους ελβετικούς τόπους
διαπραγμάτευσης, εξέτασε την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία για το
θεσμικό πλαίσιο, καθώς και την απόφαση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου να
ξεκινήσει διαβούλευση σχετικά με τη συμφωνία, η οποία θα διαρκέσει έως την άνοιξη του 2019.
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, διαβουλεύεται επί του παρόντος με τα κράτη
μέλη της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί και να αρχίσει να ισχύει
πριν από τη λήξη, στο τέλος του έτους, της ισχύουσας ισοδυναμίας. Η απόφαση θα εφαρμόζεται
από την 1η Ιανουαρίου και θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2019.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6801_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
ΕΥΕΔ: Η Ελβετία και η ΕΕ
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ανακοινώσεις του Ελβετικού Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου
________________________________________________________________________________
Τραπεζική Ένωση: συμφωνία σχετικά με μέτρα αποτροπής της συσσώρευσης μη
εξυπηρετούμενων δανείων
Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2018
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη.
Η σημερινή πολιτική συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω μείωση των
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του, όπως τονίστηκε
στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας. Μαζί με τα
τελευταία ενθαρρυντικά στοιχεία για τη μείωση των κινδύνων και την πρόσφατη πολιτική
συμφωνία για τη δέσμη τραπεζικών μέτρων, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην ταχεία ολοκλήρωση
της Τραπεζικής Ένωσης.
Τα συμφωνηθέντα μέτρα θα εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα διατηρούν αποθεματικά κεφάλαια
για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια τα οποία θα χορηγηθούν στο μέλλον και
ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η συσσώρευση μη
εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών και θα δοθεί τελικά η δυνατότητα
στις τράπεζες να επιτελούν τον πρωταρχικό τους ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη
στήριξη της ανάπτυξης.
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6786_el.pdf
________________________________________________________________________________
Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει μειώσεις στις προσαυξήσεις για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την συμπαραγωγή, σε ενεργοβόρες
επιχειρήσεις της Ελλάδας
Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,
μειώσεις των προσαυξήσεων που χρηματοδοτούν τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σε ενεργοβόρες
επιχειρήσεις της Ελλάδας.
Η Ελλάδα στηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και την
υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η στήριξη αυτή χρηματοδοτείται
από προσαύξηση, γνωστή ως «χρέωση ΕΤΜΕΑΡ», που επιβάλλεται στους τελικούς καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την κατανάλωσή τους.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6847_el.pdf
________________________________________________________________________________
Ένωση ασφάλειας: συμφωνία για την πάταξη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που συνήψαν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη του παράνομου
εμπορίου πολιτιστικών αγαθών, ιδίως όταν αυτό συντελεί στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η σημερινή συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την
ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Βάσει των συμφωνηθέντων
κανόνων, τα κράτη μέλη θα μπορούν να πατάξουν το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών
κατά την εξαγωγή τους στην ΕΕ από τρίτες χώρες.
Οι νέοι κανόνες, προϊόν προσωρινής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, έλαβαν επίσημα το πράσινο φως από τους
Μόνιμους Αντιπροσώπους της ΕΕ κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6733_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με τη νέα πρόταση για την καταπολέμηση του παράνομου
εμπορίου πολιτιστικών αγαθών
Ιστότοπος της ΓΔ TAXUD σχετικά με τη νέα πρόταση για την καταπολέμηση του παράνομου
εμπορίου πολιτιστικών αγαθών
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
________________________________________________________________________________
Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ: H δεύτερη επανεξέταση δείχνει βελτιώσεις,
αλλά πρέπει να διοριστεί μόνιμος διαμεσολαβητής πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2019
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα έκθεση σχετικά με τη δεύτερη ετήσια επανεξέταση
της λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ασπίδας
προστασίας από την ΕΕ στις συμμετέχουσες εταιρείες στις ΗΠΑ. Τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές
των ΗΠΑ για την εφαρμογή των συστάσεων που διατύπωσε η Επιτροπή στην έκθεση του
περασμένου έτους βελτίωσαν τη λειτουργία του πλαισίου.
Ωστόσο, η Επιτροπή αναμένει από τις αρχές των ΗΠΑ να διορίσουν μόνιμο διαμεσολαβητή πριν
από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ασκούντα χρέη διαμεσολαβητή. Ο
μόνιμος διαμεσολαβητής αποτελεί σημαντικό μηχανισμό που θα εξασφαλίσει ότι
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι καταγγελίες που αφορούν την πρόσβαση των αρχών των
ΗΠΑ σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6818_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση για τη δεύτερη ετήσια επανεξέταση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής
Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ μετά τη 2η ετήσια επανεξέταση
Έκθεση για την πρώτη ετήσια επανεξέταση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ:
Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ καθώς και οδηγός για τους πολίτες
Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ: Συχνές ερωτήσεις
________________________________________________________________________________
Μη αμοιβαιότητα των θεωρήσεων: Η Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο και τις εξελίξεις
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τους
τελευταίους 12 μήνες ως προς την επίτευξη αμοιβαιότητας των θεωρήσεων με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τη μοναδική πλέον περίπτωση μη αμοιβαιότητας.
Η αμοιβαιότητα των θεωρήσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη της
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ, ως ζήτημα προτεραιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει να
συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συντονισμό με τα πέντε κράτη μέλη των οποίων οι
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υπήκοοι εξακολουθούν να χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο
πλαίσιο μιας διαδικασίας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6821_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μηχανισμός αμοιβαιότητας των θεωρήσεων της ΕΕ
Ανακοίνωση: Πρόοδος των εργασιών και μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση μη
αμοιβαιότητας στον τομέα της πολιτικής θεωρήσεων
________________________________________________________________________________
Επενδύσεις 405 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης μέσα από τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Σε έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα που έχουν
επιτευχθεί στο πλαίσιο των πέντε ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, στα μέσα
της ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020.
Έως τον Οκτώβριο του 2018, περίπου τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 είχαν δεσμευτεί για
συγκεκριμένα έργα. Έως τα τέλη του 2017, 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις —από τις οποίες οι
74.000 ήταν νεοφυείς— είχαν λάβει στήριξη για επέκταση, καινοτομία, προώθηση νέων
προϊόντων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Συνολικά, 1,7 εκατ. έργα ανά την Ευρώπη έχουν
επιλεγεί για να λάβουν στήριξη από την ΕΕ, μαζί με 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους στο πλαίσιο
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6841_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο – Η δράση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
Συνοπτική έκθεση του 2018 σχετικά με την υλοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και
επενδυτικών ταμείων κατά την περίοδο 2014-2017
________________________________________________________________________________
Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης σε συγκεκριμένους
τομείς για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 100 ημέρες.
Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο που περιβάλλει τη
διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας αποχώρησης, όπως αυτή συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και
του Ηνωμένου Βασιλείου στις 25 Νοεμβρίου 2018, και λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση που
απηύθυνε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) να ενταθούν οι
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εργασίες ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
άρχισε σήμερα να εφαρμόζει το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση
αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης αποτελεί υλοποίηση της
δέσμευσης της Επιτροπής να εγκρίνει έως το τέλος του έτους όλες τις αναγκαίες προτάσεις για
την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, όπως αναφέρεται στη δεύτερη ανακοίνωσή της
σχετικά με την προετοιμασία, της 13ης Νοεμβρίου 2018.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Κείμενο της ανακοίνωσης
Σελίδα με συλλογή των κειμένων που εγκρίθηκαν σήμερα
Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη σημερινή ανακοίνωση
Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία για το Brexit (συμπερ. των
«Ανακοινώσεων σχετικά με την προετοιμασία για το Brexit»)
Διαφάνειες σχετικά με την ετοιμότητα
________________________________________________________________________________
Η συμφωνία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
θα προστατεύει όλους τους γεωργούς της ΕΕ
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σήμερα σε πολιτική
συμφωνία για τη θέσπιση νέων κανόνων που θα εξασφαλίζουν την προστασία του 100% των
γεωργών της ΕΕ και της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών
διατροφής της ΕΕ από πρακτικές που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά
ήθη.
Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θα καλύπτει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που διατίθενται στην
αγορά μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, απαγορεύοντας για πρώτη φορά μέχρι και 16
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν
άλλο. Ορισμένες άλλες πρακτικές θα επιτρέπονται μόνο μετά από σαφή και μη επιδεχόμενη
αμφισβήτηση εκ των προτέρων συμφωνία μεταξύ των συναλλασσομένων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τη νομοθετική της πρόταση τον Απρίλιο του 2018, για να
εξασφαλίσει μεγαλύτερη εντιμότητα στην αλυσίδα των τροφίμων και ένα ελάχιστο επίπεδο
προστασίας σε όλη την ΕΕ. Είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει νομοθεσία σ' αυτόν τον τομέα σε
επίπεδο ΕΕ. Το νέο πλαίσιο παρέχει στα κράτη μέλη την εξουσία να εφαρμόζουν τους νέους
κανόνες και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για την απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
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Η πρόταση της Επιτροπής κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων
________________________________________________________________________________
Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των κριτηρίων
αξιολόγησης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων:
Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο
και Σερβία, καθώς και από τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης: Γεωργία, Μολδαβία και
Ουκρανία. Από την εν λόγω ετήσια έκθεση προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις για την ελευθέρωση
του καθεστώτος των θεωρήσεων για τις ενδιαφερόμενες χώρες εξακολουθούν να πληρούνται,
αλλά απαιτείται ανάληψη δράσης —σε μερικές περιπτώσεις άμεση— σε συγκεκριμένους τομείς
ορισμένων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκπλήρωση αυτή θα συνεχιστεί.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6819_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση
θεώρησης: Ερωτήσεις και απαντήσεις
Δεύτερη έκθεση στο πλαίσιο του μηχανισμού αναστολής των θεωρήσεων
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει τη δεύτερη έκθεση στο πλαίσιο
του μηχανισμού αναστολής των θεωρήσεων
________________________________________________________________________________
Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: H Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για
φθηνότερες διασυνοριακές πληρωμές και δικαιότερες μετατροπές νομισμάτων
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με
πρόταση της Επιτροπής που θα καταστήσει τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ φθηνότερες σε
ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν θα φέρουν επίσης πλήρη διαφάνεια στις
μετατροπές νομισμάτων, όταν οι καταναλωτές πληρώνουν με κάρτα.
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που θα επιτρέψει στους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις εντός και εκτός ευρωζώνης να επωφελούνται από το χαμηλό κόστος των
διασυνοριακών συναλλαγών σε ευρώ. Ο νέος κανονισμός θα εξασφαλίσει επίσης ότι οι χρεώσεις
μετατροπής νομισμάτων είναι πλήρως διαφανείς και συγκρίσιμες, πράγμα που θα επιτρέψει
στους καταναλωτές να εξοικονομούν χρήματα για χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων όταν
ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν αγορές στο εξωτερικό. Οι νέοι κανόνες συμφωνήθηκαν
προσωρινά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και
ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 2018 - 23

έλαβαν το πράσινο φως από τους Μόνιμους Αντιπροσώπους στην ΕΕ κατά τη σημερινή
συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6856_el.pdf
________________________________________________________________________________
Πλαστικά μίας χρήσης: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη φιλόδοξη συμφωνία
σχετικά με νέους κανόνες για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε
προσωρινή πολιτική συμφωνία όσον αφορά τα φιλόδοξα νέα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή
για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων στην πηγή του,
εστιάζοντας στα 10 πλαστικά προϊόντα που συναντάμε περισσότερο στις παραλίες μας καθώς
και στα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.
Η σημερινή συμφωνία βασίζεται στην πρόταση για τα πλαστικά μίας χρήσης που υπέβαλε τον
Μάιο η Επιτροπή στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρώτης συνολικής στρατηγικής για τα πλαστικά
υλικά, που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος, με στόχο την προστασία των πολιτών και του
περιβάλλοντος από τη ρύπανση από πλαστικά, με παράλληλη ενίσχυση της ανάπτυξης και της
καινοτομίας. Οι νέοι κανόνες συμβάλλουν σε μια ευρύτερη προσπάθεια να μετατραπεί η Ευρώπη
σε μια πιο βιώσιμη, κυκλική οικονομία, προσπάθεια η οποία αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο
δράσης για την κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Οι προαναφερόμενοι
κανόνες θα δώσουν το προβάδισμα στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές της Ευρώπης,
παρέχοντάς τους παγκόσμια πρωτοπορία όσον αφορά την παραγωγή και τη χρήση βιώσιμων
εναλλακτικών λύσεων, με στόχο την αποφυγή των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης
των ωκεανών και την αντιμετώπιση ενός προβλήματος με διεθνείς επιπτώσεις.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόταση για τα πλαστικά μίας χρήσης
Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης
Ενημερωτικά δελτία για τη στρατηγική για τα πλαστικά υλικά
Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά:
Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία
Η Επιτροπή εγκαινιάζει την κυκλική συμμαχία για τα πλαστικά
Εκστρατεία με τίτλο: «Be Ready to Change»
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ εντείνει τη δράση της στο πλαίσιο του ΠΟΕ κατά της αναγκαστικής μεταφοράς
τεχνολογίας που επιβάλλει η Κίνα
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέβαλε σήμερα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ), τις συστημικές πρακτικές που αναγκάζουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να παραχωρούν
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ευαίσθητη τεχνολογία και τεχνογνωσία ως προϋπόθεση δραστηριοποίησής τους στην Κίνα. Αυτή
η νομική ενέργεια βασίζεται σε διαδικασία που κίνησε η ΕΕ τον Ιούνιο του 2018.
Με την κίνηση αυτή, η ΕΕ διευρύνει και εμβαθύνει σημαντικά το πεδίο της δράσης της στο
πλαίσιο του ΠΟΕ κατά των κινεζικών μέτρων στον τομέα της αναγκαστικής μεταφοράς
τεχνολογίας. Το διάβημα αυτό γίνεται υπό το πρίσμα πρόσθετων πορισμάτων σχετικά με το
ασυμβίβαστο των κινεζικών μέτρων στον τομέα της έγκρισης των επενδύσεων και της προστασίας
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ξένων εταιρειών προς τους συμφωνηθέντες
πολυμερείς κανόνες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6882_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Νέο αίτημα διαβούλευσης της ΕΕ
Προηγούμενο αίτημα διαβούλευσης της ΕΕ
Η επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ με λίγα λόγια
Η εμπορική πολιτική της ΕΕ και η διανοητική ιδιοκτησία
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας
________________________________________________________________________________
Μετανάστευση και σύνορα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί 305 εκατ. ευρώ επιπλέον στα
κράτη μέλη υπό πίεση
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2018
Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε επιπλέον ποσό 305 εκατ. ευρώ ως βοήθεια
έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνόρων στην
Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και την Κροατία.
Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την αύξηση της ικανότητας υποδοχής, την
προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και την ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων και
της ικανότητας διαχείρισης.
Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος
δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη που
αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση. Το επιπλέον ποσό €305 εκατ. που χορηγήθηκε αυτή την
εβδομάδα σε διάφορες χώρες θα καλύψει επείγουσες ανάγκες, εξασφαλίζοντας κατάλληλη
στέγαση και πρόσβαση σε τροφή και νερό για τους νεοαφικνούμενους, ασφάλεια και προστασία
για τους πλέον ευάλωτους και ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, όπου χρειάζεται.»
Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης θα χορηγηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), και αποτελεί
μέρος των €10,8 δισ. για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική
ασφάλεια που έχουν ήδη κινητοποιηθεί από την Επιτροπή για την περίοδο 2014-20.
Ελλάδα
Η Επιτροπή διαθέτει €289 εκατ. για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης στην Ελλάδα.
Η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί ως εξής:
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6884_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση — Διαχείριση της μετανάστευσης ως προς όλες τις πτυχές της: πρόοδος στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση
Ενημερωτικό δελτίο — Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα
Ενημερωτικό δελτίο — Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ιταλία
Βίντεο — Πρόγραμμα ESTIA: υποστήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση
________________________________________________________________________________
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο, φθινόπωρο 2018: Θετική εικόνα για την ΕΕ έχουν οι περισσότεροι
πολίτες πριν από τις ευρωεκλογές
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2018
Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που είδε το φως σήμερα, για πρώτη φορά η
πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η φωνή τους μετρά στην ΕΕ. Ο αριθμός των
Ευρωπαίων που έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ αυξάνεται.
Η υποστήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμένει σε υψηλά επίπεδα και
αγγίζει ποσοστά ρεκόρ στην ευρωζώνη.
Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα του τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 22 Νοεμβρίου και δημοσιεύτηκε.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6896_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 90
________________________________________________________________________________
Νέοι κανόνες της ΕΕ τίθενται σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου, για να εξαλειφθούν τα βασικά κενά
που χρησιμοποιούνται για την εταιρική φοροαποφυγή
Βρυξέλλες, 30 Δεκεμβρίου 2018
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για την
εξάλειψη των συνηθέστερων πρακτικών εταιρικής φοροαποφυγής.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν νέα δεσμευτικά μέτρα κατά των
καταχρήσεων που εστιάζονται στις κύριες μορφές της φοροαποφυγής από μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες.
Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και
Τελωνείων, δήλωσε: «Η Επιτροπή έχει αγωνιστεί με συνέπεια και για μεγάλο χρονικό διάστημα
κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Η μάχη δεν έχει ακόμη κερδηθεί, αλλά
πραγματοποιούμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στον αγώνα μας κατά όσων προσπαθούν να
ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 2018 - 26

εκμεταλλευτούν τις αναντιστοιχίες στα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών μας για να
αποφύγουν να καταβάλουν φόρους που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6853_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόταση για τη λήψη μέτρων κατά της φοροαποφυγής
Δέσμη μέτρων κατά της φοροαποφυγής
Μελέτη για τις δομές του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τους δείκτες
Σχέδιο δράσης για δίκαιη και αποδοτική φορολόγηση των εταιρειών στην ΕΕ
________________________________________________________________________________
Το ευρώ γιορτάζει τα 20ά του γενέθλια
Βρυξέλλες, 31 Δεκεμβρίου 2018
Το ευρώ, το κοινό νόμισμα της Ευρώπης, συμπληρώνει το 20ό έτος της ηλικίας του την 1η
Ιανουαρίου 2019. Πριν από ακριβώς 20 χρόνια, την 1η Ιανουαρίου 1999, 11 χώρες της ΕΕ
εγκαινίασαν ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ, και εισήγαγαν κοινή νομισματική πολιτική υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ήταν μια ιστορική στιγμή που αποτέλεσε ορόσημο για ένα ταξίδι που ξεκίνησε με γνώμονα τη
φιλοδοξία εξασφάλισης σταθερότητας και ευημερίας στην Ευρώπη. Σήμερα, σε νεαρή ηλικία
ακόμη, το ευρώ είναι ήδη το νόμισμα 340 εκατομμυρίων Ευρωπαίων σε 19 κράτη μέλη. Έχει
αποφέρει απτά οφέλη στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις: σταθερές
τιμές, χαμηλότερο κόστος συναλλαγών, προστασία των αποταμιεύσεων, πιο διαφανείς και
ανταγωνιστικές αγορές, καθώς και αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Περίπου 60 χώρες σε
όλο τον κόσμο συνδέουν με κάποιον τρόπο το νόμισμά τους με το ευρώ, χρειάζεται, ωστόσο,
μεγαλύτερη προσπάθεια, την οποία και καταβάλλουμε, προκειμένου το ευρώ να διαδραματίζει
πλήρως τον ρόλο του στο διεθνές προσκήνιο. Αναμένεται να ενταχθούν και άλλα κράτη μέλη στη
ζώνη του ευρώ, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6811_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Μάθετε περισσότερα για την ιστορία και τα οφέλη του ευρώ
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ για την ενίσχυση του ευρώ
Ενημερωτικό δελτίο: Η Επιτροπή παρουσιάζει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση του παγκόσμιου
ρόλου του ευρώ
Ενημερωτικά δελτία: ενημερώσεις για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
ενόψει της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 14ης Δεκεμβρίου 2018
Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο: Η υποστήριξη για το ευρώ σταθερή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
Πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ
Η ιστορία του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Βίντεο και φωτογραφίες αρχείου για το #EUROat20 και την ιστορία του ευρώ
Πώς να συμμετάσχετε στις ευρωπαϊκές εκλογές
________________________________________________________________________________
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Τηλ. : 2651 607 231
URL : www.edic.gr, www.europedirect.gr
email : info@edic.gr
Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11
________________________________________________________________________________
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

http://europa.eu/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

http://ec.europa.eu/index_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ

http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

http://www.europarl.europa.eu/

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην
ΕΛΛΑΔΑ

http://www.europarl.gr/el

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ
Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ
και τις οικογένειες τους.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

________________________________________________________________________________
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